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Inleiding
De app iBrainstorm is er eentje uit de categorie 'open apps': een gereedschapskist met
enkel 'tools' waarmee je aan de slag gaat om zelf 'inhouden' (content) te creëren.
Alle gereedschap dat beschikbaar is staat bovenaan in het menu. Als tweede is er nog
het 'werkvlak' waar alles geplaatst wordt.
Wat kan je in de basisschool (ja, ook met kleuters!) met deze app doen? Dat lees je op
de laatste bladzijde...
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De werkbalk met gereedschap
Plakbriefjes toevoegen: je kent ze
wel, die (oorspronkelijk) gele,
klevende briefjes. Even er op
dubbeltikken en je kan tekst
toevoegen. Ze verplaatsen doe je
eenvoudig door verslepen. Wil je er
eentje wissen? Even je vinger er op
houden en op het kruisje dat bij het
briefje verschijnt tikken... Simpel,
toch?

Tik op het
potloodje en
je kan je
favoriete
kleur kiezen
om
te
schrijven of
te tekenen.

De
gom:
even
aantikken, het formaat
van de gom kiezen en
wissen maar. Je kan ook
kiezen om alle briefjes
in één keer te wissen
(delete all stickies) of
alles wat je met de pen
hebt toegevoegd ( erase
drawing).

Aan de rechterzijde vind je volgende gereedschappen:

Bij 'background' kan je uit een grote
galerij van achtergronden kiezen,
ook een blanco. Die kan je
gebruiken om bijvoorbeeld enkel te
tekenen.

Een beetje afhankelijk van hetgeen
er allemaal aan mogelijkheden
(opslag - cloud) op jou iPad
aanwezig is kan je opslaan, printen
of verzenden.
pagina 3

De praktijk
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1 - de kleuters kunnen deze app ook al gebruiken om te tekenen of aan voorbereidend schrijven te
doen. Je gebruikt een blanco achtergrond en een dikke of dunne pen...
2 - brainstormen: gedachten worden verzameld, gesorteerd, ...
3 - schematiseren: verschillende vormen zijn mogelijk.
Wanneer je de galerij van mogelijke achtergronden bekijkt zal je al vlug merken dat er van alles
mogelijk is, zelfs een spelstrategie bij een wedstrijdje balsport (plattegrond speelveld)...
4 - mindmappen: leerlingen stellen een leerstofdeel voor in een mindmap. Onderlinge relaties kan je
aangeven door zelfgetekende pijlen in diverse kleuren...
5 - kernwoorden of sleutelwoorden noteren bij het zelfstandig leren of lezen van nieuwe inhouden.

Het is een gratis app, best wel veelzijdig en laagdrempelig. Het enige negatieve ervaar je aan het eind: je wil je
schets of schema of mindmap printen of via mail delen met de juf...
Met een bestand met naam '.ibs' kan je weinig
beginnen. Er is geen export naar pdf of jpeg of...
dus enkel te openen met deze app zelf.
Je kan het wel rechtstreeks delen van iPad naar
iPad! Een vorm van 'Airdrop'...
Het enige wat je dan kan doen is een schermfoto
maken van je werkje en deze vanuit de app foto's
delen, mailen, opslaan, ...
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